ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29.02.2012
cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Repedea
Şedinţa începe la ora 17,00.
Consiliul Local al comunei Repedea a fost convocat în scris, în temeiul art. 39 alin.
3 şi alin. 8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Repedea participă: dl.
Ţiudic Pavel – primar, domnul Bejerea Pavel – viceprimar şi domnul Popovici Pavel –
secretarul comunei.
Dl. primar Ţiudic Pavel: În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al comunei Repedea
în şedinţa ordinară. Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi 13 consilieri.
Întrucât consiliul local este legal constituit, în conformitate cu art. 41 din aceeaşi lege,
declară şedinţa deschisă şi îl roagă pe domnul consilier Pop Ioan să preia conducerea
lucrărilor şedinţei.
D-l cons. Pop Ioan: În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl roagă pe domnul secretar
Popovici Pavel să supună la vot procesul – verbal al şedinţei din luna ianuarie 2012.
Dl. secretar Popovici: Supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei consiliului local din 27 ianuarie 2012. Procesul-verbal a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de voturi.
D-l secretar: În continuare, supune aprobării membrilor Consiliului Local Repedea
proiectul ordinii de zi, propus de domnul primar:
1. Proiect de hotărâre nr. 10/2012 privind modificarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2012;
2. Proiect de hotărâre nr. 11/2012 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări
de interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social;
3. Proiect de hotărâre nr. 12/2012 privind aprobarea parteneriatului public-privat
„GAL Munţii Maramureşului”;
4. Proiect de hotărâre nr. 13/2012 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență
în anul 2012;
5. Proiect de hotărâre nr.14 /2012 privind efectuarea unui schimb de teren între
Comuna Repedea prin Consiliul local Repedea și SC.PRODCOM BEUCA SRL..
6. Alte probleme ale comunităţii locale.
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre nr. 10/2012 privind modificarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2012;
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
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Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 10/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 10/2012.
Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. secretar Popovici Pavel: Proiectul a fost adoptat.
D-l cons. Pop Ioan:
2. Proiect de hotărâre nr. 11/2012 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări
de interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social;
Iniţiator Ţudic Pavel - primar
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiectul de
hotărâre nr. 11/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 11/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 11/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l cons. Pop Ioan:
3. Proiect de hotărâre nr. 12/2012 privind aprobarea parteneriatului public-privat
„GAL Munţii Maramureşului”;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 12/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 12/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 12/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre nr. 13/2012 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență
în anul 2012;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 13/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 13/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 13/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre nr.14 /2012 privind efectuarea unui schimb de teren între
Comuna Repedea prin Consiliul local Repedea și SC.PRODCOM BEUCA SRL.;
Domnul primar Ţiudic Pavel prezintă expunerea de motive la Proiect de hotărâre
nr. 14/2012.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot Proiect de
hotărâre nr. 14/2012.
Domnul Popovici Pavel – secretar de comună: Proiectul de hotărâre nr. 14/2012
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
6. Alte probleme ale comunităţii locale.
Domnul primar prezintă adresa Spitalului din oraşul Vişeu de Sus care solicită
sprijin financiar. Domnul primar prezintă problemele de la spital (438 de persoane din
localitate au beneficiat de sprijin în cadrul spitalului).
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Solicitarea a fost supusă la vot, fiind respinsă.
Domnul primar prezintă solicitarea şcolii din Repedea pentru a sponsoriza echipa
de handbal fete care s-a calificat la o competiţie interjudeţeană.
S-a votat în unanimitate sponsorizarea cu 5000 lei şi asigurarea transportului.
Domnul primar afirmă că nu s-a aprobat împrumutul de la CEC pentru finalizarea
aducţiunii de apă deoarece comuna Repedea are prea multe datorii.
Domnul Popovici Vasile afirmă că vor veni în comuna Repedea 15 persoane din
Ucraina.
Domnul primar propune instituirea unei taxe de drum la nivelul comunei Repedea şi
trebuie verificate toate firmele private care exploatează pe raza comunei Repedea,
deoarece aceste firme distrug drumul pe Valea Repedea.
Domnul Pop Ioan propune un proiect de hotărâre ca începând cu anul 2012 nicio
firmă care prestează servicii către Primăria Repedea să nu beneficieze separat şi de
motorină.
Domnul Cinar Pavel solicită sprijin financiar pentru plata lucrărilor la poteca
„SubCamini”.
Domnul Tudic Mihai solicită acordarea de ajutoare sociale pentru familiile amârăte –
existând un caz de extremă sărăcie la familia Priala Simion.
Domnul primar afirmă că taxa de salubrizare trebuie plătită de toţi cetăţenii comunei
Repedea. – 18 lei/an.
Nefiind alte luări de cuvânt preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 18.20.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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ROMANIA
JUDETUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL REPEDEA
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE
din data de 29.02.2013
al Consiliului Local al comunei Repedea
Din numărul total de 13 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 13 consilieri locali,
şedinţa fiind legal constituită.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 10/2012 privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2012, cu unanimitate de voturi;
2. Hotărârea nr. 11/2012 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, cu unanimitate de voturi;
3. Hotărârea nr. 12/2012 privind aprobarea parteneriatului public-privat „GAL Munţii
Maramureşului” , cu unanimitate de voturi;
4. Hotărârea nr. 13/2012 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență în anul
2012, cu unanimitate de voturi;
5. Hotărârea nr.14 /2012 privind efectuarea unui schimb de teren între Comuna
Repedea prin Consiliul local Repedea și SC.PRODCOM BEUCA SRL. , cu unanimitate de
voturi;
Şedinţa se încheie la ora 18.20.
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la
sediul Primăriei Repedea şi pe site-ul propriu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local Pop Ioan

SECRETAR
Popovici Pavel
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